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Trabalho voluntário pode ser estratégico  
 
Por Adriana Fonseca 

Até o ano passado, as ações sociais organizadas pela Johnson & Johnson no Brasil 
tinham um caráter somente filantrópico, mas a companhia percebeu que tais atividades, 
além de beneficiar a comunidade, poderiam também engajar os funcionários e promover 
neles o orgulho de pertencer à multinacional. Por isso os programas de responsabilidade 
social e voluntariado foram revistos. "É uma mudança estratégica para causar mais 
impacto nos funcionários e nas comunidades", explica Neivia Justa, diretora de 
comunicação e responsabilidade social da Johnson & Johnson Consumo Brasil.  
 
Por conta da mudança, as ações sociais agora estão dentro de um guarda-chuva criado 
pela empresa globalmente, batizado de "global community impact". Dentro dessa linha 
estratégica, as ações visam impactar as comunidades levando a elas o conhecimento 
científico desenvolvido pela companhia e seus funcionários. "Hoje temos pilares de 
atuação mais claros", afirma Neivia. Na prática, então, há ações ligadas ao 
desenvolvimento integral da primeira infância e à saúde oral, para citar dois exemplos.  
 
Em uma ação feita recentemente em um abrigo para crianças, os funcionários, além de 
levar acolhimento, transmitiram o conhecimento que eles têm sobre a primeira infância, e 
ainda supriram algumas necessidades com produtos da Johnson. "Percebemos que 
relacionar o voluntariado com o negócio da companhia faz mais sentido para o funcionário, 
porque ele percebe a importância e o valor de sua atividade para a comunidade", afirma 
Neivia. "Quanto mais a ação está relacionada ao dia a dia do colaborador, mais orgulho 
ele tem em fazer parte da Johnson."  
 
Um estudo feito recentemente pela Santo Caos, consultoria que promove o engajamento 
entre pessoas e instituições, mostrou que, de fato, os programas de voluntariado têm 
potencial para aumentar o engajamento dos funcionários com as empresas. De acordo 
com o levantamento, que ouviu 828 pessoas de 80 empresas diferentes, empregados que 
são voluntários pela empresa são 16% mais engajados com a companhia. Outro dado: 
62% dos entrevistados consideram que um bom programa de voluntariado é um grande 
diferencial na escolha de um emprego.  
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Para Jean Michel Soldatelli, cofundador da Santo Caos, há diferentes razões que explicam 
esses números. Uma delas é que quem faz parte do programa de voluntariado tem um 
conhecimento maior da companhia, porque tem mais ciência de sua história e valores, 
além de se relacionar com colegas de diferentes áreas. O senso de propósito, de 
realização e de pertencimento, assim como o orgulho, também são incrementados quando 
há a possibilidade de ser voluntário por meio do empregador. "Muitas empresas veem o 
programa de voluntariado apenas como algo bonitinho, mas pode ser muito mais que isso, 
pode ser também estratégico", diz Soldatelli.  
 
Na multinacional americana de alimentos Ingredion as ações sociais têm como foco as 
comunidades próximas aos locais onde a companhia está instalada, e os projetos 
desenvolvidos estão todos ligados aos pilares estratégicos da empresa. "A Ingredion 
acredita que precisa ter uma agenda de sustentabilidade bem definida para operar e 
permitir que o negócio se mantenha no longo prazo", afirma Marcelo Couto, vice-
presidente de recursos humanos da Ingredion para Brasil e América do Sul. Por isso, faz 
parte da estratégia da companhia ser uma escolha para pessoas e empresas em quatro 
áreas: empregador, fornecedor, vizinho (relação com a comunidade) e negócio para se 
investir.  
 
A partir daí, as ações de responsabilidade social são pensadas, e por isso o foco está nas 
comunidades do entorno. Um dos programas, por exemplo, oferece formação técnica para 
jovens de Mogi Guaçu conseguirem ingressar no mercado de trabalho. Nesse caso, 
funcionários da Ingredion que se voluntariam dão aulas práticas na fábrica da companhia e 
compartilham suas próprias jornadas profissionais. Em outra ação, profissionais da área de 
meio ambiente da multinacional dão palestras em escolas da rede pública sobre educação 
ambiental. "A preservação do meio ambiente é uma questão-chave para que o negócio da 
Ingredion se sustente", diz Couto.  
 
Claudio Viveiros, membro do comitê gestor do Conselho Brasileiro de Voluntariado 
Empresarial (CBVE), vê como tendência o alinhamento dos programas de voluntariado das 
empresas com a estratégia de negócio.  
 
Seguindo essa linha, o Instituto C&A atua com o objetivo de tornar a indústria da moda 
mais justa e sustentável. "Essa transformação se estende às comunidades em que os 
funcionários, clientes e fornecedores da companhia vivem", afirma Giuliana Ortega, 
diretora executiva do Instituto C&A. Em fevereiro deste ano, por exemplo, voluntários do 
instituto atuaram como mentores de empreendedores sociais.  
 
Esses empreendedores participaram de um processo de aceleração de quatro meses, com 
encontros presenciais e troca de conhecimento em ambientes virtuais. Hoje, cerca de 
3.500 funcionários da C&A de 120 cidades do Brasil são voluntários. O Itaú também 
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consegue um alto grau de participação dos funcionários em seus programas de 
voluntariados. Levantamento feito pela Fundação Itaú Social mostrou que 52% dos 
empregados do banco participam ou já participaram de atividades de voluntariado.  
 
Para chegar a esse índice é preciso ouvir as equipes e adequar as ações de 
responsabilidade social. "A maior desculpa das pessoas é a falta de tempo", diz Claudia 
Sintoni, especialista em mobilização social da Fundação Itaú Social. "Então procuramos 
promover ações mais curtas, pontuais, para plantar a semente. Depois que a pessoa 
participa uma vez fica mais fácil engajá-la novamente." Soldatelli, da Santo Caos, 
complementa. "Cada um tem um gatilho diferente para se envolver. Se a empresa 
consegue ver os diferentes perfis, atrai mais gente e faz um programa de voluntariado 
mais efetivo."  
 
 

Ações de voluntariado ajudam a desenvolver novas 
competências  
 
Por Adriana Fonseca 

Participar dos programas de voluntariado da empresa, além de fazer bem para a alma, 
como costuma-se dizer, ajuda a desenvolver competências úteis para a carreira. Em um 
levantamento sobre voluntariado empresarial feito pela consultoria de engajamento Santo 
Caos, os gerentes entrevistados mencionaram quatro características que são 
aperfeiçoadas quando o profissional atua como voluntário: empatia, pois coloca-se no 
lugar do outro; motivação, pois melhora seu relacionamento com a empresa; experiência 
em aspectos como gerenciamento de projetos e trabalho em equipe; e relacionamento 
interpessoal.  
 
Analista de sistemas do Itaú, Catarina Yamaguchi se envolveu com o programa de 
voluntariado do banco em 2008 e não parou mais. No começo ela procurava ações que 
pudesse fazer sozinha e de casa, e nessa época pegou trabalhos como o desenvolvimento 
do site de uma instituição social. Depois abriu-se para fazer algo fora de casa, mas ainda 
dentro da sua área de expertise. Foi quando passou a dar aulas de informática como parte 
do programa Escola da Família. O próximo passo, no entanto, a tirou de sua zona de 
conforto. Ela entrou em um comitê para incentivar os colegas da empresa a doarem para 
uma instituição social parte do valor que iria para o Imposto de Renda. "Tive que trabalhar 
em grupo e percebi que podia fazer coisas que necessitavam habilidades que eu não 
usava no trabalho", diz. Nesse momento, ela se envolveu ainda mais e passou a gerenciar 
projetos maiores de voluntariado. "Desenvolvi competências ligadas a gestão de projetos, 
planejamento, comunicação e relacionamentos. Em termos pessoais tem sido um 
crescimento muito grande", diz.  
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O Instituto C&A decidiu, recentemente, avaliar seu programa de voluntariado e concluiu 
que os funcionários que optaram por participar das ações melhoraram seu 
desenvolvimento profissional e pessoal, além de conquistarem um melhor entendimento 
dos direitos das crianças e das injustiças sociais da comunidade onde atuam. No 
levantamento, 77% dos voluntários relataram melhoria nas habilidades de comunicação e 
41% afirmaram que o programa melhorou seu desempenho no trabalho.  
 
Na Johnson & Johnson, algumas ações de desenvolvimento dos funcionários, como a 
construção e o engajamento de times, são focadas em atividades de responsabilidade 
social. "Quando você tira o time do ambiente do escritório e o coloca em uma situação 
diversa, com outros desafios que não fazem parte da rotina, as pessoas são instigadas a 
propor soluções, e isso acaba fortalecendo o vínculo da equipe", diz Neivia Justa, diretora 
de comunicação e responsabilidade social da Johnson & Johnson Consumo Brasil.  
 
Claudio Viveiros, membro do comitê gestor do Conselho Brasileiro de Voluntariado 
Empresarial (CBVE), afirma que alguns profissionais se destacam tanto quando participam 
de programas de voluntariado que mostram competências que normalmente não são 
vistas no ambiente corporativo. "Tem gente que cresce tanto quando exerce a ação social 
que acaba sendo visto como líder, mesmo não sendo gestor na rotina de trabalho", diz 
Viveiros. "Este é outro aspecto bastante positivo do voluntariado." 
 
 
 

Em nove meses montadoras ofertam mais de 4 mil vagas  
 
Por Marli Olmos 

A indústria automobilística abriu 3.165 vagas entre janeiro e agosto e ontem foram 
anunciadas outras mil futuras contratações - 700 na fábrica da General Motors em 
Gravataí (RS) e 300 na MAN, em Resende (RJ). Com os anúncios de ontem, o nível de 
emprego no setor, que até agosto já havia subido 3% em relação a dezembro de 2016, 
alcançará avanço de quase 4% no ano. Os novos postos não são a única boa notícia para 
os trabalhadores. A MAN começou a negociar com o sindicato acordo para fazer horas 
extras e pela primeira vez desde 2011 cancelará as férias coletivas entre Natal e Ano 
Novo. As 700 vagas que serão abertas na GM formarão o terceiro turno de produção em 
Gravataí. Segundo a empresa, a "crescente demanda", tanto no mercado interno como em 
outros países da América do Sul, levou à necessidade de a unidade do Rio Grande do Sul 
trabalhar 24 horas ininterruptamente. A empresa fará as contratações até o fim de outubro.  
 
Na MAN, a decisão de aumentar o efetivo em quase 10% vem da constatação, pela 
direção da companhia, de que há um crescimento de vendas sustentável no mercado 
doméstico de caminhões desde o início do ano. "A média diária de vendas de caminhões 
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estava em 150 em janeiro e hoje já chega a 280. Quando percebemos essa tendência de 
crescimento há alguns meses decidimos: vamos contratar", afirma o presidente da MAN na 
América Latina, Roberto Cortes.  
 
Além das horas extras diárias que a direção da MAN agora negocia, já foi acertado com o 
sindicato dos trabalhadores um acordo para trabalho extraordinário em três sábados por 
mês até o fim do ano. Cortes confessa que gostaria de contar com os operários na fábrica 
nos quatro sábados de cada mês. "Mas me pediram pelo menos um de folga", diz. Cortes 
tem pressa para acelerar a produção, pois a partir de outubro vai começar a vender 
veículos com capacidade abaixo de cinco toneladas, específico para entregas urbanas, um 
segmento do qual não participava.  
 
Em outros tempos os trabalhadores não gostariam de perder a folga do fim de ano. Mas é 
bem provável que desta vez a reação seja positiva. Depois da avalanche de folgas, 
necessárias durante a crise, em muitos casos a remuneração que virá com o trabalho 
extra será bem-vinda. Além das novas contratações, uma grande parte dos empregados 
que passaram meses afastados já voltou ao trabalho. Em apenas um mês a indústria 
automobilística diminuiu à metade o total de funcionários com contrato suspenso ("layoff") 
ou no Programa Seguro-Desemprego, que libera as empresas para reduzir jornada - entre 
julho e agosto o número passou de 12,2 mil para 6,3 mil. O número tende a diminuir ainda 
mais à medida que os contratos de suspensão chegarem ao fim.  
 
Em poucos meses as montadoras conseguem começar a reverter o cenário sombrio que 
havia transformado parte das fábricas em galpões vazios. O fundo do poço no nível de 
emprego foi justamente o fim do ano passado, quando a quantidade de empregados no 
setor - 104,4 mil - foi a menor dos últimos nove anos. As notícias de contratações e novos 
turnos começaram em abril, quando a Renault começou a contratar 700 dos 1,3 mil 
trabalhadores que formaram a terceira turma na linha de produção em São José dos 
Pinhais (PR).  
 
Em julho foi a vez da Nissan começar a operar em dois turnos, o que levou à contratação 
de 600 operários. Desde a inauguração, há três anos, a fábrica em Resende só havia 
funcionado com uma única turma. Há poucos dias, a Volkswagen anunciou também a 
abertura do terceiro turno na sua maior fábrica, em São bernardo do Campo, até o fim do 
ano. Nos contratos que tem fechado com grandes frotistas, Cortes percebe como a 
atividade econômica finalmente descolou-se da crise política. Por isso, ele disse que via 
com "bons olhos" o conjunto de eventos que agitaram o cenário político ontem. "É o preço 
duro que estamos pagando para pôr ordem num sistema que não estava funcionando 
adequadamente. Mas também algo interessante para esperarmos um futuro melhor." 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 14/09/2017) 
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Começa programa de desligamento voluntário 
 
- A portaria do Ministério do Planejamento, que orienta sobre o Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) para o servidor da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, foi publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU). A adesão ao programa 
pode ser feita até o dia 31 de dezembro. A portaria também estabelece as orientações 
para a jornada reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração. O 
programa foi anunciado pelo governo em julho. O servidor aprovado terá assegurada 
indenização correspondente ao valor de 1,25 salário por ano de efetivo exercício. 
 
A redução de jornada se aplica a ocupantes de cargo de provimento efetivo. O servidor 
poderá requerer a redução de jornada de trabalho de oito horas diárias e 40 horas 
semanais para seis ou quatro horas diárias e 20 ou 30 horas semanais. Servidores em 
provimento efetivo poderão requerer licença incentivada sem remuneração, com duração 
de três anos consecutivos, prorrogável por igual período. Ontem, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o governo fará campanha para aumentar a 
adesão ao programa. /Agências 

 

Variação negativa na indústria 
 

Anna Maria Ferreira 

Bauru - Pesquisa mensal de nível de emprego do Ciesp/Fiesp, realizada na região de 
Bauru, apontou variação negativa de 0,80%, com aproximadamente 250 novas demissões. 
Este é o terceiro mês consecutivo que o setor registra queda. Dos 16 setores pesquisados, 
quatro se mantiveram estáveis na criação de novas vagas e seis reduziram. Mas nem só 
de retração vive o setor industrial. Entre os que expandiram as vagas, destaque para o 
setor de móveis, que registrou, apenas em agosto, aumento superior a 4% no número de 
trabalhadores. No acumulado do ano, os setores de artefatos de couro, com aumento de 
quase 50% nas vagas e o setor de biocombustível, com crescimento de 20%, ainda não 
sentiram a crise. Na outra ponta, os setores de "produtos químicos" e o de "metal", 
demitiram, cada um, cerca de 9% do total de trabalhadores. Foram os dois que mais 
demitiram em agosto. Apesar da queda no número de postos de trabalho, o saldo 
acumulado em 2017, é positivo: com 250 novas vagas nas indústrias da região. Em breve, 
o Ministério do Trabalho divulgará os dados de todos os setores, com os números do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 
 
(Fonte: DCI – 14/09/2017) 


